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I. GİRİŞ: 

Yabancıların -ki bunlar genellikle çokuluslu şirketlerdir- azgelişmiş ülkelere gelip, tek 
başlarma veya milli sermaye ile ortaklaşa olarak bir işe girişmelerine yabancı sermaye yatırı¬ 
mı denilmektedir. 

Yabancı sermaye, bir ülkenin karşılığını değişik şekillerde ödemek üzere, başka ülkeler¬ 
den temin ederek kısa sürede ekonomik gücüne ekleyebileceği mali veya teknolojik ya da 
mali ve teknolojik kaynaklar olarak da tanımlanmaktadır. 

Yabancıların bu yatırımlarından dolayı elde etmeyi amaçladıkları yararlardan en önem¬ 
lisi hisselerine düşecek olan kâr payıdır. Aynı zamanda bu miktar esas itibariyle yabancı ya¬ 
tırımcıların kendi ülkelerinde elde edebileceklerinden daha yüksek olmaktadır. Aksi halde 
yabancı bir ülkede sermayelerini büyük bir riske sokmaları anlamsız olacaktır. 

Bir çok hallerde de yabancıların yaptıkları yatırımlardan güttükleri amaçlar, yüksek 
oranda kâr elde etmenin yanı sıra, belli bir hammadde üretimini kontrol altına almaktır. 
Petrol ve madencilik alanına yapılan yatırımlar genellikle bu amaca yöneliktir. 

Yatırım yapılan azgelişmiş ülkelerin yabancı sermaye yatırımlarından elde edebileceği 
yararlar ise şöyle sıralanabilir. 

a) Yabancı sermayenin harekete geçireceği -aksi halde atıl kalacak olan- işgücünün 
yaratacağı gelirin kâr payı olarak yurtta kalan miktarı: 

Bu miktar yabancı işletmenin o ülkede ödeyeceği ücret, kira, vergiler ile hammadde, 
enerji, ulaştırma ve benzeri üretim girdileri için yapacağı ödemelerden meydana gelmekte¬ 
dir. Yabana özel sermaye yatırımının asıl yararını bu ödemelerden görmek mümkündür. 
Ancak, beklenen bu yarar esas itibariyle kısa dönem için söz konusu olmakta ve uzun 
dönem göz önüne alınırsa, aynı yarardan bahsetmek her zaman mümkün olamamaktadır. 

Çünkü uzun dönemde, kalkınmak isteyen ve bu isteğinde iddialı bir ülkenin bütün 
işgücü kaynaklarını kendi sermayesiyle birlikte kalkınma yolunda kullanmak isteyeceğini 
göz ardı etmemek gerekir. Aksi durumda yerli sermaye tarafından istihdam edilecek olan 
kalifiye işgücü onun elinden alınarak yabancı sermayeye aktarılmış, gereksiz, hatta yabancı 
sermayenin yurt dışına kâr transferi yapacağından ülke için zararlı bir duruma girilmiş 
olur. 

b) Yabancı sermayenin ülkeye getireceği ileri teknoloji: 

Bu durum, yabana sermayenin ülke kalkınmasında faydalanılacak başlıca yararlarmdan 
biridir. Çünkü, azgelişmiş ülkelerde kullanılan teknoloji ilkeldir. Ülke müteşebbislerinin üre- 



tim teknolojisi hakkındaki bilgi ve deneyimleri ise sınırlıdır. Bu konuda yabancı müteşebbis¬ 
lerin yol gösterici bir rol üstlenmeleri elbette ki ülke için çor yarar sağlar. Ancak, azgelişmiş 
ülkelerdeki uygulamalar bu konuda fazla iyimser olmaya imkan tanımamaktadır. Çünkü 
yabancı sermayenin girdiği azgelişmiş ülkedeki işgücü bolluğu ve ucuzluğundan yararlanma¬ 
yı düşünmesi ve bu amaçla daha az sermaye ve daha çok emek kullanmayı gerektiren geri 
teknolojileri tercih etmesi, kârlılık esasının bir gereğidir. 

c) Yabancı sermayenin sağlayacağı ihracat artışı: 

Yabancı sermaye yatırımlarının ihracata yönelik olmak gibi herhangi bir özelliği bulun¬ 
mamakla birlikte, böyle bir yarardan bahsedilmesinin nedeni yabancı sermayeye yatırım 
izinleri verilirken, ihracat yapmasının şart konulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, 
yabancı sermaye teşebbüslerinin bağlı oldukları ana şirketler, ihracatı metropoldeki asıl te¬ 
sislerinden yapmayı tercih etmektedirler. 

Bunun yam sıra yabancı sermaye yatırımının, ithalatı ikame etkisinden bahsetmek 
mümkündür. Bilindiği gibi azgelişmiş ülkelerin bir özelliği de ihracatının ithalatı karşılaya¬ 
maz durumda olmasıdır. Yabancı sermayeyi ülkeye davet ederken, ithal edilen mallar üzerine 
yatırım yapmaları sağlanarak, ithal ikamesi yönüne gitmek her zaman mümkün olmaktadır. 
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II. YABANCI SERMAYE: 
i 

Yabancı sermaye hareketinin ilk olarak "borçlanma" şeklinde ortaya çıktığı görülmek¬ 
tedir. 18. yüzyılda Batıb ülkelerin sanayi devrimiyle birlikte sanayiden gelen fonlar nedeniyle 
sermaye fazlasının, sermayesi kıt olduğu için para fiyatı (faiz oranı) yüksek ülkelere doğru 
kayması yabancı sermaye hareketini başlatmıştır. 

İngiltere'nin gelişen sanayisine gerekli olan hammaddelerin ve madenlerle birlikte pet¬ 
rolün çıkarılması için Britanya Adalar Topluluğu içinde giriştiği yatırımlar ise, yabancı ser¬ 
maye yatırımlarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yine bu dönemde Kara Avrupası 
ülkelerinin de benzeri yatırımlara giriştiği görülmektedir. 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcında Kara Avrupası'yla birlikte Amerika Bir¬ 
leşik Devletleri'nin de sermaye ihraç eder ülke durumuna geldiği görülmektedir. İkinci Dün¬ 
ya Savaşı'ndan sonraki dönemde özellikle ABD'niıı liderliğinde, yabancı sermaye yatırımları 
yoğunluk kazanmıştır. Bu dönemde uluslararası ekonomik ilişkiler, önceki dönemlere oranla 
büyük ölçüde gelişme kaydetmiş, özellikle dış ticaret, yabancı sermaye hareketleri, teknolo¬ 
jik transferler, sevk ve idare ile birlikte araştırma, geliştirme, pazarlama konularındaki geliş¬ 
meler büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Çokuluslu şirketler, yabancı sermaye yatırımlarının niteliğini ve niceliğini değiştirmiş¬ 
tir. Pazarın yapısı ve büyüklüğü ülke sınırları içindeki ölçüsünden dünya ölçüsüne dönüşmüş¬ 
tür. Sermayenin en ucuz yerden temin edilerek, pazara yakın yerde üretime dönüştürülmesi 
ve en yüksek kazanç elde edilerek, ticaret işleminin ise verginin en düşük olduğu ülkeden 
yürütülmesi söz konusudur. 

Çokuluslu şirketlerin faaliyetleri nedeniyle eleştirilmelerine rağmen, Doğu Bloku ve 
Kıta Çin'i ile birlikte tüm ülkelerin yabancı sermayeye karşı bir harekette bulunmayarak, 
hatta yabana sermayenin olanaklarından faydalanmak için çaba sarfettikleri 1970'li yıllar¬ 
dan bu yana görülmektedir. Bunun nedeni ise, yabancı sermayenin ülke ekonomisine sağladı¬ 
ğı katkılar olarak gösterilmektedir. 

Tüm ekonomik ve siyasal ilişkilerde olduğu gibi, yabancı sermaye ilişkilerinde de asıl 
olan ülkelerin karşılıklı çıkar dengesinin kurulmasıdır. Yabancı sermayenin getirdikleri ile 
götürdükleri konusundaki karşılaştırmalar da bu dengenin önemini ortaya çıkarmaktadır. 
Yabancı sermayeyi kabul edecek ülkenin, kabul etmezden önce ekonomik stratejilerini iyi 
çizmeleri ve bilinçli olarak fayda ve zarar analizlerini çok iyi yapmalarında büyük yararlar 
bulunmaktadır. 
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III. YABANCI SERMAYE UYGULAMASI: 

1. Dünyada Yabancı Sermaye: 

Ekonomik sistemleri farklı olmakla birlikte hemen hemen pek çok ülke, kalkınmalarını 
hızlandırmak ve ülke refamnı yükseltmek amacıyla yabana kaynakları, ileri teknoloji ve yatı¬ 
rım tecrübelerini değerlendirmek amacıyla yabancı sermayeden faydalanma yoluna başvur¬ 
maktadırlar. 

Yabancı sermaye ve ileri teknolojisine başvurma yönünden azgelişmiş ülkelerle birlikte 
Doğu Avrupa ülkeleri de gelişmiş Batı ülkelerine yatırım kolaylıkları tanımaktadırlar. Örne¬ 
ğin, Sovyet Rusya, Batı Avrupa ülkelerine doğal gaz nakletmek için ortak proje ve çalışma¬ 
lara girişmiştir. Bunun yanı sıra yine Sovyet Rusya "Pepsi Cola", otomobil üretimi için 
"FIAT" Firmasıyla ortak yatırıma girişmiştir. Mercedes, Volvo Firmalarının da Sovyet Rus¬ 
ya'da yatırımlara giriştiği görülmektedir. 

Öte yandan Çin ekonomisi de kapılarını yabancı sermayeye açmıştır. Uzun süredir ge¬ 
lişmiş Batı ülkelerinden kredi almakta çekinmekte iken, şimdi Batı ülkeleri ile ortak yatırım¬ 
lara girişmektedir. Örneğin, Amerikan Intercontinental Otelcilik Grubu 500 milyon dolarlık 
bir anlaşma ile Çin'in büyük şehirlerinde beş büyük otel yapma ve işletmeciliğini yürütme 
anlaşması imzalamıştır. Ayrıca Philips Gulf, Penzoil ve Exxon Şirketleri de Güney Çin Deni¬ 
zinde petrol rezervlerini bulmak ve işletmek için anlaşmalar yapmıştır. 

Sınır komşumuz Yunanistan'da yatırım yapan yabana kuruluş sayısı ise 1000 civarın¬ 
dam. Yabana sermaye yatırımını ülkeye sokmakta esas amaç, kıt olan sermaye ve ileri tek¬ 
noloji sayesinde ülke kalkınmasını gerçekleştirmektir. 

Brezilya, Polonya, Mısır, Meksika, İspanya, Güney Kore ve Yugoslavya gibi gelişme yo¬ 
lundaki ülkeler yabancı sermayenin ülkedeki yatırımlarına izin vermektedirler. Sanayileş¬ 
mek, kalkınmalarım hızlandırmak, hammadde kaynaklarını atıl bırakmamak ve milli geliri 
yükseltmek için kendi olanaklarının yetmediği yerlerde yabana sermaye yatırımlarına baş¬ 
vurmaktadırlar. 

Bütün bunlara rağmen, bu ülkelerin sosyal, siyasal ve yapısal nedenleriyle yabana ser¬ 
maye yatırımları daha çok gelişmiş ülkelere gitmektedir. Örneğin, Federal Almanya'nın 
1979 yılı sonu itibariyle 66 milyar DM tutarındaki yurt dışmdaki toplam sermayesinin 
% 72,5'i gelişmiş sanayi ülkelerinde, % 27,5'i ise gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle Federal Almanya 66 milyar DM'lık kısmı gelişmiş sanayi ülkelerine, 
18,1 milyar DM'kk kısmı ise azgelişmiş ülkelere yabancı sermaye olarak girmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Almanya sermayesi 12,3 milyar DM, Brezil¬ 
ya'da 5 milyar DM, Ispanya'da 3,4 milyar DM, Yunanistan'da 363 milyon DM, Türkiye'de 
ise 137 milyon DM'tır. 
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Buna karşın Federal Almanya'da yabancı yatırımlar 56 milyar DM'a yaklaşmıştır. Bu¬ 
nun % 55'i Avrupa ülkelerine, % 37,5’i ABD’ne, % 7,5'i ise diğer ülkelere aittir. 

Gelişmekte olan bazı ülkeler, yabancı sermaye yatırımları konusunda önemli başarılar 
elde etmiştir. Örneğin, İrlanda Cumhuriyeti 1979 yılı itibariyle 4 milyar dolarlık yabancı ya¬ 
tırıma izin vermiş ve bunun 1,5 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmiştir. Yine Endonezya 
4,6 milyar dolarlık yabancı yatırıma izin vermiş ve 2,2 milyar dolarlık yabancı sermaye yatı¬ 
rımını gerçekleştirmiştir. 

Yabancı sermaye yatırımlarına sadece azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler ihtiyaç 
duymamakta olup, kalkınmış ve hatta endüstriyel bütün yatırımlarını gerçekleştirmiş ülkele¬ 
rin de yabancı sermayeyi ülkelerine davet ettiği görülmektedir. Bu ülkelerde yabana serma¬ 
ye, kalkınmanın ve gelişmenin bir kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

2- Türkiye'de Yabancı Sermaye: 

Türkiye'ye yabana sermaye girişi Osmanlı Devleti zamanına rastlar. Ancak, dünyadaki 
yabana sermaye hareketlerinin özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası önemli gelişmeler kay¬ 
dettiği görülmektedir. Türk ekonomisine yabana sermaye, 1950 yılından itibaren uygulama¬ 
ya konulan liberal ekonominin bir sonucu olarak girmiştir. 

Osmanlı Devleti döneminde başlangıçta borçlanma şeklinde başlayan yabana sermaye 
ilişkileri, devlet itibarının yitirilmesi, hükümranlık haklarının yabanalara devredilmesi gibi 
ağır olumsuz sonuçlar çıkarmakla kalmamış ve bunlara ek olarak yabana sermaye, askeri ve 
politik baskıyı da beraberinde getirmiştir. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı döneminde süregelen yükümlülükleri ancak 1950'li 
yıllarda tasfiye edebilmiştir. 

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminin ortaya koyduğu olumsuz koşullar nedeniyle Cum¬ 
huriyetin ilk yıllarında yabancı sermayeye karşı ilgisiz kalmıştır. Yabancı sermayeye karşı 
bilinçli ilgi 1950'li yıllardan itibaren başlamıştır. 1951 yılında yabancı sermaye yatırımları¬ 
nın teşviki amacıyla 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmış ve 1954 yı¬ 
lında yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Bununla birlikte aynı yıl 6326 Sayılı Petrol 
Kanunu yürürlüğe konularak, ülkemizde petrol çıkarılması ve işletilmesi amacıyla yabancı 
sermayeye izin verilmiştir. 

6224 Sayıh Yabancı Sermayeye Teşvik Kanunu yabana sermayenin ülkemizde yatırım 
yapması için: 

— Ülkemizde iktisadi kalkınmaya yararlı olması, 
— Türk özel sektörüne açık bulunan faaliyet alanında çalışması, 
— Ve tekelci veya özel imtiyazlı olmaması koşullarına bağlanmıştır. 
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Ayrıca Türk özeli. şirketleriyle yabancı sermayeli şirketler arasında herhangi bir hukuk¬ 
sal ayrım yapılmaması ve eşit koşullarda eşit muamele ilklerine uyulması esasları getirilmiş¬ 
tir. Bu nedenle, kanun, yabancı sermaye politikası yönünden liberal ve teşvik edici bir özel¬ 
lik taşımaktadır. 

6224 Sayılı Kanunla yabancı sermaye yatırımlarına yerli özel teşebbüslerin sahip oldu¬ 
ğu bütün kolaylıklardan faydalanma olanakları sağlanmıştır. Söz konusu koşullar, genellikle 
hem yabancı sermaye, hem de ilgili ülke tarafından kabul edilebilecek uygun koşullardır. Bu 
yolla yabancı sermayenin uluslararası geniş bilgi, işletmecilik tecrübesi, ileri teknoloji ve 
mal kaynaklarından yararlanılması düşünülmüştür. İşçinin ve teknik elemanların verimliliğini 
artıran, idarecileri eğiten, dünya görüşlerini, gelişmiş ülke ufkuna genişleten, mesleki tecrübe 
ve ileri işletmecilik tekniğini getirerek sanayi sektörünün daha verimli çalışmasını sağlayacak 
olan yabancı sermaye, kendi faaliyet konusunu iyi bildiği için, yerli sermaye için riskli görü¬ 
len alanların riskini azaltabilmektedir. Ayrıca bu sayede uluslararası teknik, ticari ve finansal 
ilişkilerin gelişmesi olanaklı hale gelir. Bu ilişki özellikle dış piyasalara açılma durumunda 
olduğumuz alanlar için, özellik arzedebilir. Çünkü, belirli mamul maddeleri pazarlama da 
bu kanallardan ve yabana sermayenin dış ülkelerdeki geniş maddi ve manevi olanaklarından 
organizasyon, marka ve prestijinden yararlanma gibi birçok olanaklar sağlar. 

Ülkemizin, hızlı kalkınma kararı ve isteğinde olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu 
yolda büyük çabalar sarfedilmekle birlikte, sermaye yetmezliği ve geri teknoloji bu yolda en 
büyük engel olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde yatırımlar istenilen düzey¬ 
de gerçekleşememektedir. Bu durum istihdamı çok yakından ve olumsuz yönde etkilemek¬ 
tedir. Kırsal alanda bir işçiye iş yaratmak için en az 10 milyon TL. tutarında yatırım yapıl¬ 
ması gerektiği dikkate ahnırsa, sermayenin ve yatırımın önemi kendini açık olarak göster¬ 
mektedir. Bu sermayeye ve dışa açılma gereksinimi içinde bulunduğumuz birlikte gözönüne 
ahnırsa, modern teknoloji ve yabancı sermayenin gerekli olduğu daha iyi anlaşılır. 

Bu nedenle, yabancı sermaye akılcı ve ülke gerçeği doğrultusunda değerlendirilmek ko¬ 
şuluyla, yararlanılması zorunlu bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye'nin yetersiz sermaye birikimi ve geri teknolojisi nedeniyle yeterince değerlen¬ 
dirilemeyen ekonomik kaynaklarının harekete geçirilmesi, sanayileşmenin ve ekonomik kal¬ 
kınmanın sağlanması, atıl ekonomik kaynakların kullanılır hale getirilmesi amacıyla ve bu 

espri doğrultusunda 6224 Sayılı Kanun hazırlanmıştır. Kanunun liberal bir ekonomi politik 
çerçevesinde hazırlandığı görülmektedir. Dünyadaki yabancı sermaye uygulamaları tetkik 
edilerek böyle bir liberal kanunun kabul edilmesi halinde yabana sermayenin ülkemize çeki¬ 
lebileceği noktasından hareket edilmiştir. Diğer bir deyimle, 6224 Sayıh Kanunla gelişmiş 
Batılı ülkelerin ekonomik uygulamalarına uygunluk sağlamak istenmiştir. 
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3-Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları: i 

6224 Sayılı Yabana Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğince, Türkiye'de 1954'ten 1980'e 
kadar geçen 27 yılda, 325 milyon dolar yabancı sermaye girmiştir. Bu değerin 1981 Tem¬ 
muz sonu itibariyle toplam 523 milyon dolara, 1983 Mayıs sonunda ise 830 milyon dolara 
çıktığı görülmektedir. 

1979 yılında toplam sayıları 91 olan yabancı sermayeli şirketler 1980'de 100'e, 1981' 
de 127'ye, 1982'de 146'yave 1983'te 180'e yaklaşmıştır. 

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerdeki ortalama yabana sermaye katılım oranı 
% 38'dir. Diğer bir anlatımla, bu şirketlerin sermayesinin ortalama % 62'si Türk ortaklara ait¬ 
tir. 
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Ülkemizde 1980 sonu itibariyle mevcut yabana sermayeli şirketlerin ülkelere göre da¬ 
ğılımı Tablo l'de görüldüğü gibidir. 

Tablo 1:6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan Yararlanan Firmaların 
Ülkelere Göre Dağılımı (31 Aralık 1980) 

İzin verilen Toplam yabancı İlgili şirketlerin Toplam sermaye 
Faaliyetteki yab. sermaye sermaye içindeki toplam sermayesi içindeki yabancı 

Ülkeler firma sayısı (milyon TL) payı (%) (milyon TL) sermaye payı (%) 

F. Almanya 25 3.192 33,1 6.751 47,3 
A.B.D. 17 1.051 10,9 1486 42,3 
Avusturya ‘ 2 4 0,0 11 36,4 
Belçika 2 9 0,1 14 64,3 
Danimarka 4 445 4,6 876 50,9 
Finlandiya 1 35 0,4 56 62,5 
Fransa 7 1.493 15,5 3.695 40,4 
Hollanda 6 449 4,7 842 53,3 
İngiltere 5 505 5,2 935 54,0 
İsveç 3 10 0,1 62 16,1 
İsviçre 7 312 3,2 580 53,8 
İtalya 4 243 2,5 640 38,0 
Japonya 2 19 0,2 60 31,7 
Kanada 1 41 0,4 100 41,0 
Karma 5 590 6,1 4.232 13,9 
Kuveyt 1 65 0,7 162 40,1 
Luksembuıg 1 536 5,6 536 100,0 
Uluslararası 

Kuruluşlar 
(IFC, IKB) 7 643 6,7 6.353 10,12 

TOPLAM 100 9.642 100,0 28.390 34,0 

KAYNAK: DPT 
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Ülkemizdeki yabancı sermayeli şirketlerin 1980 sonu itibariyle sektörlere göre dağılımı 
Tablo 2’de görüldüğü gibidir. 

Tablo 2:6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan Yararlanan 
Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımlarının D Ağılımı (31 Aralık 1980) 

(Milyon TL) 

İzin verilen Top. yabancı İlgili şirket Top. sermaye 
Faaliyetteki yabancı sermaye içinde toplam içinde yat 

Sektörler firma sayısı sermaye payı (%) sermayesi ser. payı 

I. İMALAT SANAYİİ 
Gıda, içki, tütün 7 1.116 11,6 1.915 58,3 
Dokuma ve giyim 1 374 3,9 499 75,0 

Kağıt 1 49 0,5 87 56,0 
Lastik 3 532 5,5 1.008 52,7 
Plastik işleme 1 4 0,0 10 38,4 
Kimya 21 954 9,9 1.281 74,5 
Cam 2 226 2,3 2.150 10,5 

Taşıt araçları 7 1.740 18,0 5.460 31,9 
Madeni eşya 12 435 4,5 4.345 10,0 
Makine imalat 6 337 3,5 764 44,1 
Tarım Alet, ve Mak. 1 18 0,2 70 25,0 
Elektrik makineleri 17 2.391 24,8 5.510 43,4 
Çimento 1 84 0,9 280 30,0 
Yapı malzemeleri 3 154 1,6 525 28,0 

TOPLAM (I) 85 8.413 87,3 23.931 35,2 

II. TARIM 1 1 0,0 2 50,0 

III. MADENCİLİK 1 20 0,2 20 100,0 
IV. HİZMETLER 

Turizm 6 385 4,0 679 56,6 
Bankacılık 5 809 8,4 3.724 22,0 
Ara. Müh. Müş. Hiz. 2 14 0,1 34 40,0 

TOPLAM (IV) 13 1.208 12,5 4.437 27,2 

GENEL TOPLAM 
(I +11 +111 +IV) 100 9.642 100,0 28.390 34,0 

KAYNAK:DPT 
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Tablo 1 ve 2 karşılıklı olarak incelendiğinde 1980 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 6224 
Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamı gereğince 100 yabancı firma faaliyette 
bulunmaktadır. / 

100 yabancı sermayeli firmada yurda gelmesine izin verilen yabancı sermaye tutarı 
9.642 milyon TL. karşılığı döviz ve bu firmaların toplam sermayesi 28.390 milyon TL’dır. 

Yabancı sermayenin toplam şirket sermayesi içindeki payı ise % 34'tür. 

Yabancı sermayeli firmaları ülkeleri bakımından sıralarsak: F. Almanya 25 firma, ABD 
17 firma, İsviçre 7 firma, Fransa 7 firma, Hollanda 6 firma ve İngiltere 5 firma olarak ilk sı¬ 
ralan almaktadır. 

İzin verilen toplam yabancı sermaye bakımından ilk 6 ülke sıralaması ise şöyleair: 

tikeler Firma Sayısı Sermaye (Milyon TL) 

F. Almanya 25 3.192 
Fransa 7 1.493 
A.B.D. 17 1.051 

Lüksemburg 1 536 

İngiltere 5 505 

Hollanda 6 449 

TOPLAM 61 7.226 

Toplam yabancı sermaye oranı % 74,9. 

Sektörel dağılımda ise, yatırımların büyük bir bölümü imalat sanayiindedir. Yabancı fir- 
malann % 85'i, izin verilen yabancı sermayenin ise % 87,3'ü imalat sanayiinde yatırıma yö¬ 
nelmiştir. 

İkinci sırada hizmet sektörü görülmektedir. Firmaların 13'ü ve yabancı sermayenin 
% 12,5'i de bu sektörle ilgilidir. Bu sektördeki faaliyetler turizm ve bankacılık alanında ağır¬ 
lık taşımaktadır. 

Bunlardan sonra tarım ve madencilik sektöründeki yabancı sermaye yatırımı sırayı al¬ 
mak tadır. 

İmalat sanayiindeki firma sayısı olarak başta gelen yabancı sermayeli sektörler: Kimya 
sanayiinde 21 firma, elektrik makineleri sanayiinde 17 firma ve madeni eşya imalat sanayiin¬ 
de 12 firma olarak faaliyet göstermektedirler. 
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Faaliyetlerine izin verilen yabancı sermaye tutarı olarak sıralama ise, büyüklük itibariy¬ 
le şöyle bir dağılım göstermektedir: } 

Sektörler Firma Sayısı Sermaye (Milyo 

Elektrik makineleri 17 2.391 

Taşıt araçları 7 1.740 

Gıda, içki, tütün 7 1.116 

Kimya 21 954 

TOPLAM 52 6.201 

Sektöre! Oram % 61 % 73 

Genel Oran % 52 % 64,3 

Yine, geriye dönük bir inceleme yaptığımızda, III. Kalkınma Planı döneminde yurdu¬ 
muzda yatırım yapan yabancı firma sayısı 118 iken, 1978 sonunda anılan sayı 98'e inmiş ve 
1980'de 100 olmuştur. Firma sayısının azalması yanında yabancı sermaye paylan da azal¬ 
mıştır. imalat sanayiinde 1973'te % 45,2 olan yabancı sermaye payı, 1977fde % 40,5'e düş¬ 
müştür. Bu oranlar aynı dönemde hizmetler sektöründe % 45,4'ten, % 29,9’a düşmüştür. 
1974 ve 1979 yıllarında ülkemize giren yabancı sermaye negatif duruma düşmüştür. 

Nitekim Türkiye’de 300-400 milyon dolar yabancı sermaye yatırımı olduğu 1978’de; 
Brezilya'da 13.5 milyar, Sili'de 1,2 milyar, Güney Kore'de 5,8 milyar, Filipinler'de 2 milyar, 
Hong-Kong'da 2,5 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı bulunmaktadır. 

Ağırlıklı ucuz işgücüne dayanan sanayilerde yatırım yapan çokuluslu şirketler, daha 
çok bu ülkelerdeki serbest bölgeleri yatırım yeri olarak seçmişlerdir. 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun liberal bir özellik göstermesine kar¬ 
şın, 1979 sonuna kadar ülkemize gelen yabancı sermayenin çok düşük seviyede bulunmasını; 

— Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, 
— Genel isteksizlik, 
— Bürokratik engeller, 
— Yetki dağınıklığı, 
— Uygulamada istikrarsızlık gibi nedenlere bağlayabiliriz. 

Mevcut yabancı sermayeli firmaların ülkemizde karşılaştıkları sorunları ise şöyle özetle¬ 
yebiliriz: 



Yeni yabancı sermaye yatırımı için dışarıdaki firmalara örnek olacak mevcut yabancı 
sermayeli firmalara karşı gösterilen tnfum olumsuz bir hava meydana getirmiştir. Yabancı 
sermayeli firmaların sermaye artırımlarına izin verilmemiş veya uzun süreler sonunda izin ve¬ 
rilmiştir. Yabancı personel izinlerinde kısıtlayıcı davranış gösterilmiştir. Yerli ve yabana ser¬ 
maye yatırımlarına eşit muamele ilkesi benimsenmesine rağmen, uygulamada bu ilkeye uyul¬ 
mamıştır. Kâr transferleri zamanında yapılamamıştır. Ülkemizin tarihi, coğrafi ve iklim 
özelliklerinin turizm açısından önem taşımasına rağmen, turizm yatırımları için en önemli 
konu olan arazi tahsisi yapılamamış ve bu nedenle Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bir 
çok yabana şirket bu isteklerinden vazgeçmişlerdir. 

4- 24 Ocak 1980 ve Sonrası Durum: 

Türkiy e, 12 Eylül 19S0’den sonra ayaâ. ekonomik ve sosy al hayat yönünden y eni bir 
döneme girmiştir. Diğer düzenlemelerle birnkre serbest piyasa ekonomisine ağırlık tamvan 
bir ekonomik model esas alınarak ekonomik istikrar ve yatırım konulan içinde yeni strate¬ 
ji ve politikalar uygulamaya konulmuştur. Alınan ekonomik tedbirlerle, yabana sermaye ya¬ 
tırımı ile ilgili olarak teşkilat ve mevzuat y önünde yapısal değişikliklere gidilmiştir. 

a) Teşkilat Değişikliği (Yabana Sermaye Dairesi): 

Yabancı sermaye uygulamalarındaki yetki dağınıklığını gidermek ve bürokratik engel¬ 
leri asgariye indirgemek amacıyla Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarıyla DPT' 
na verilmiş bulunan bütün görev ve yetkiler, önce Başbakanlık'a, daha sonra da DPT’na bağ¬ 
lı olarak kurulan Yabancı Sermaye Dairesi’ne devredilerek, yabana sermaye için tek muha¬ 
tap kuruluş meydana getirilmiştir. 

b) Mevzuat Değişikliği: 

Yabancı sermaye yatırımı ile ilgili bütün konularda Bakanlar Kurulu Kararı alınması ko¬ 
şulu sadece büyük proje ve bankacılıkta korunmuş ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararname¬ 
si ile Bakanlar Kurulu'nun önceden tespit ettiği esaslar gereğince uygulamalar, Yabana Ser¬ 
maye Dairesi'ne bırakılmıştır. 

Öte yandan, 1 Ocak 1980'den sonra sermayesinin tamamı veya bir kısmı yabancılara ait 
firmalarca Türkiye'de bulunacak petrolün % 35'i için ihracat hakkı tanınmıştır. Geçmiş dö¬ 
nemlerde ihtilaflı olan kuyuların fiyatlarının dünya fiyat ortalaması esasında tespit edileceği 
kabul edilmiştir. 

Yine ülkemizde yaşamlan döviz darboğazının yoğun olduğu yıllarda Türkiye'de çeşitli 
yöntemlerle ithal edilen malların karşılığının ödenmesi garanti edilmeyen, mal geldiği halde 
parası dövizsizlik nedeniyle ödenemeyen garantisiz ticari borçların yabancı sermaye yatırım¬ 
larında kullanılması teşvik edilmiştir. 



Ülkemizde, 1981 'in ilk altı ayındaki yabancı sermaye girişinin sektörlere göre dağılımı 
Tablo: 3'te görüldüğü gibidir. 

Tablo : 3 (Milyon dolar) 

Sektörler 

İzin 
verilen G.T.B'den 

Firma yabana karşılanan 
sayısı sermaye miktar* 

Yatırımın Şekline Göre 
Firma Sayılan 

Sermaye 
Yeni Tevsü artırımı Portföy 

İMALAT SANAYİİ 

Gıda, içki, tütün 4 15,11 14,64 1 — 

— 3 

Dokuma, giyim 1 28,40 28.40 — — 

— 1 

Kağıt 4 6,33 6,33 1 1 — 2 
Lastik 1 3,43 2,07 — 1 — — 

Plastik işleme — — — — — — -

Kimya 6 924 9,24 — — 4 2 

Taşıt araçları 1 3,66 3,66 -

— 1 — 

Madeni eşya 3 12,74 9,61 -y 1 — 
-

Makine, imalat 4 7,63 7,63 — 1 1 2 

Elektrik, elektronik 3 29,48 19,63 1 — 1 1 
Çimento 2 27,00 26,00 1 — — 1 

Yapı malzemeleri 1 0,64 — 1 - — -

Ambalaj 3 923 923 -
- - 3 

Yakıt malzemesi 2 234 234 2 — — — 

Ders araç lan 1 0,12 — .. 1 - — — 

TOPLAM (I) 36 146,35 138,78 10 4 7 15 

TARIM — — 
— — 

— — 
— 

MADEN 1 0,94 — - 1 - -

HİZMETLER 
Turizm 2 4,91 4,91 2 — — — 

Bankacılık 1 10,00 — 1 — — — 

Eneıji — — - - - - -

Ulaştırma 4 10,76 7,21 3 — — 1 

TOPLAM (II) 8 26,61 12,12 6 1 - 1 

GENEL TOPLAM 44 172,96 150,90 16 5 7 16 

(*) G.T.B.: Garantisiz Ticari Borçlar 

Kaynak: D.P.T. 
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Ülkemizde, 1981 in ilk altı ayındaki yabancı sermaye girişinin ülkelere göre dağılımı ise 
Tablo: 4'te görüldüğü gibidir. 

Tablo: 4 (Milyon dolar) 

ÜLKELER 
Firma 

sayısı 

İzin 
Verilen 

yabancı 
sermaye 

G.T.B'den 

karşılanan 
miktar* 

Yatırım 

Yeni 

Şekline Göre Firma Sayısı 

Sermaye 
Tevsii Artırımı Portföy 

Batı Almanya 8 8,99 4,16 2 3 2 1 

A.B.D. 10 24,44 24,40 3 — 1 6 

Avusturya 1 0,85 — 1 — -
-

Belçika - - - - - - -

Danimarka — - - - — - -

Finlandiya — • - - - - -

Fransa — 2 2,00 — — - — 

Hollanda 2 — 

— 
— 

— 1 1 

İngiltere - - - - - - -

İran 2 11,11 - 2 - - -

İsveç - - - - - -

İsviçre 15 115,39 114,30 5 1 1 8 

İtalya 2 5,19 5,19 - — 2 -

Japonya - - - - - - -

Kanada - - -
— 

— - -

Kuveyt - -
-

- - -

Karma 1 1,12 1,12 — 1 — — 

Uluslararası Kuruluşlar 3 3,87 - 3 - - -

TOPLAM 44 172,96 150,90 16 5 7 16 

(*) G.T.B.: Garantisiz Ticari Borçlar 
Kaynak: DJ\T. 



Tablo 3 ve 4 incelendiğinde, 24 Ocak 1980 kararıyla yabana sermayenin ülkemizde ya¬ 
tırım yapma imkanlarının iyileştirilmesi sonucu 1981 yılı ilk 6 ayında 44 yabancı firmanın, 
daha önceki yıllarda yatırım yapan firmalarla birlikte ülkemizde yatırıma giriştiği görülmek¬ 
tedir. Bunlardan 16 tanesi yeni yatırım. 5 tanesi mevcut yatırımın tevsii, 7 tanesi sermaye 
artırımı ve 16 tanesi ise portföy yatırımı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yine, bu süre içinde 172,96 milyon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmiş, bunun 
150,90 milyon dolarlık kısmını Garantisiz Ticari Borçlar oluşturmuştur. 

44 yabana firmadan, 115,39 milyon dolarlık sermaye ile 15 İsviçre firması, 24,44 mil¬ 
yon dolarlık sermaye ile 10 A.B.D. firması ve 8,99 milyon dolarlık sermaye ile de 8 Batı 
Almanya firması ilk üç sırayı almaktadır. 

Sektörel dağılımda ise, yatırımların büyük bir bölümü yine imalat sanayiine yönelmiş¬ 
tir. 36 yabancı firma 14635 milyon dolarlık yatırımım imalat sanayiinde kurmuştur. 

Bütün bunlara rağmen ülkemizin yabancı sermaye yatırımından nitelik ve nicelik yön¬ 
lerinden yeterince faydalandığım söylemek mümkün bulunmamaktadır. Bunun nedenlerini 
sadece, ülkemizin sosyo-ekonomik ve politik yapışma bağlamak yanlış olur. Çünkü, yabancı 
sermaye dünyada düşünüldüğü kadar bol değildir. Diğer kaynaklar gibi yabancı sermaye de 
'Tat kaynak" olma özelliğini taşımaktadır. Yabana sermayenin azgelişmiş ülkelere oranla 
gelişmiş ülkelere yatırım yaptığma daha önce değinilmişti. 

Bunların nedenleri de çeşitlidir: 

— Bu ülkelerde altyapı sorunu ve boşluğu yoktur. 

— Gelişmiş ülkelerde genellikle ekonomik politikada kararlılık ve oturmuşluk vardır. 
Devletleştirme, kamulaştırma gibi konular gündeme gelmemektedir. 

— Yaygm ve yüksek seviyede sanayileşme nedeniyle teknik işgücü gereksinimi ve üretim 
girdilerinin kıtlığı çekilmemek tedir. 

— Bürokratik engeller asgari seviyeye indirgenmiştir. 

— Kâr transferlerinde sorunlarla karşılaşılmaz. 

— Gelişmiş bir yan sanayi her zaman hazır bulunmaktadır. 
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Buna karşılık Türkiye ve gelişme yolundaki ülkelerde yatırım yapmanın, yabancı serma¬ 
yeye sağladığı avantajlar ise şöyle sıralanabilir: 

— Yabancı sermaye yatırımının üreteceği ürün için pazar sorunu yoktur. 
— Firmalar genellikle rakipsiz çalışırlar. 

— Hammadde ve birçok kaynak doğal ve işlenmemiş haldedir. 
— Vasıfsız işgücü bol ve ucuzdur. 

Bu faktörler üretimin maliyetini düşürerek kâr marjının yüksek olmasını sağlamaktadır. 
Ülkeler yabancı sermayeyi çekebilmek için vergi muafiyeti, yatırım indirimi, mal ithalinde 
kolaylıklar sağlayabilmektedir. 
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IV. SONUÇ: 

i 
Türkiye uzun yıllar boyunca dış ödemeler dengesinde açık vermiştir. Dış ödemeler den

gesi 1973 petrol krizinden sonra iyice bozulmuştur. Buna paralel olarak 1978, 1979 ve 
1980’li yıllarda kalkınma hızının çok düşük seviyelere indiği, işsizliğin büyük boyutlara ulaş
tığı görülmektedir. Bütün bu sorunların çözümü için yurt içi kaynaklarına ek olarak yabancı 
kaynaklardan faydalanılması gereği açıktır. 

Ülkemiz coğrafi konumu, yetişmiş emek gücü, doğal kaynakları ve bölgesel pazar ola
nakları açısından yabancı sermayeyi çekebilecek kaynaklara sahip bulunmaktadır. 

Bu nedenle; 

Ülkemizin ekonomik gelişmesini, yatırımların artırılarak sanayileşmesini, 
Yeni ve ileri teknoloji ithali ile ülkenin teknolojik birikiminin artırılmasını, 

Döviz girişlerinin artırılarak, dış ticaret açıklarının kapatılmasını, 

Dış ticarete yönelik yatırımlarla ihracat olanaklarının artırılırı ası m sağlamak için; 

1- Yurt içinde yabancı sermayenin ülke ekonomisine katkısı olduğu kamuoyuna anlatı
larak "Yabancı sermaye zararlı mı, yararlı mı?" tartışmasına son verilmeli ve pek çok ülkenin 
yaptığı gibi yabancı sermayenin ülke ekonomisi yararına nasıl yönlendirileceği kararlaştırıl
malıdır. 

2- Yabancı sermayenin ülkeye girmesi için güven duygusunun yeniden geliştirilmesi ge
rekmektedir. Geçmişte yaşanılan bürokratik engeller, terörizm, devletleştirme söylentileri 
nedeniyle kırılan yabancı sermaye cesareti yeniden sağlanmalıdır. Çünkü, yabancı sermaye 
kaynaklan belirtildiği üzere sınırsız olmayıp, kıt kaynaktır. Kâr ve yaşama yönünden elve
rişli ülkeyi seçmektedir. 

3- Yabana sermayenin kullanılmasına izin veren ve bunu basan ile uygulayan ülkelerin 
mevzuat ve uygulamalan incelenerek, o ülkelerin sağladıklan kolaylıklar bizim tarafımızdan 
da gerçekleştirilmelidir. 

4-Yabana sermaye ile ilgili kıstaslar önceden belirlenmeli, daha sonra geriye dönük 
uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

5- Yabancı sermayenin, ülkedeki ekonomik ve siyasi bağımsızlığı zedeleyecek faaliyette 
bulunmayacak nitelik ve nicelikte olması baştan sağlanmalıdır. 
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6- Bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da dünya ticaretine yön veren ülkelerin nüfusu 180 
milyon civarındadır. Bu ülkeler beslenme gereksinmeleri açısından dışa bağımlıdır. Ülkemiz 
hem büyük tarım potansiyeli, hem de bu pazarlara yakınlığı gibi çok önemli iki faktöre sahip 
bulunmaktadır. Türkiye kaynakları yabancı sermaye ve ileri teknoloji ile birleştirilip, ekono¬ 
mik terimde petro-dolar olarak açıklanan bu pazarlara yöneltilmelidir. 

7- Yabancı sermayeli yatırımların ülke içi rekabeti ezecek ve yok edecek derecede uy¬ 
gulamalara girmesine izin verilmemelidir. 

8- Yabancı sermayenin yol açabileceği sorunların önlenmesi için, yasa ve kurallar önce¬ 
den belirlenmelidir. 

ANKARA. 6 Eylül 1983 TUNCAY HACALOĞLU 
DPT UZMAN YRD. 
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